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Standardutrustning:

Stativ/ram Den medföljande ramen möjliggör enkel och snabb 
montering och borttagning av uppsamlingstanken. 
Stativet används också för förvaring av uppsamlings-
tanken.

Hydraulisk tömnings-
funktion

Uppsamlingstanken kan tömmas utan att lämna 
sätet. Den hydrauliska tippningsfunktionen styrs från 
joysticken och locket på uppsamlingstanken öppnas 
automatiskt när det lutas.

Tipphöjden kan justeras från 575 till 1860 mm, vilket 
gör det möjligt att tippa direkt i behållare inom detta 
höjdintervall.

Extra utrustning (tillval):

Lövuppsamlingsslang Det är också möjligt att ta bort löv med gräsupp- 
samlaren. När en lövuppsamlingsslang är monterad på 
uppsamlingstanken, kan du ta bort löv på platser där 
gräsklipparen inte kan arbeta - upp till 6 m. Den lätta 
lövuppsamlingsslangen är diskret monterad ovanpå 
uppsamlingstanken, när den inte används.

Gräspanel (10 mm) Uppsamlingstanken levereras som standard med ett 
5 mm gräsfilter för att minimera luftburna partiklar 
vid arbete med torrt gräs. Ett 10 mm gräsfilter ökar 
luftflödet och sugeffekten, och är en fördel vid arbete 
med fuktigt och tungt gräs.

Plastpanel Används för mycket fuktigt och klibbigt gräs. Plast- 
panelen förs in i uppsamlingstanken för att förhindra 
att gräsfiltret blockeras.

Multiklippar- och 
rotorklipparsatser

Du kan snabbt konvertera gräsuppsamlaren till en 
icke-samlande multiklippare eller standardrotor- 
klippare med hjälp av tillgängliga specialsatser.

Gräsuppsamlare
- City Ranger 2260

Tekniska specifikationer

Mått
Längd (med klippare 1200) mm 3230
Bredd (med klippare 1200) mm 1285
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS) mm 1939 / 2060
Höjd med lövuppsamlingsslang mm 2150 

Förvaringsmått
Längd mm 1700
Bredd mm 940
Höjd med / utan uppsamlingsslang mm 2150 / 1950

Vikt  
Vikt med hytt / störtbåge (ROPS) 1) kg 1242 / 1212
Nyttolast med hytt / störtbåge (ROPS) kg 368 / 398
Vikt (gräsuppsamlare) kg 202
Vikt - ram kg 31

Uppsamlingstank (gräsuppsamlare)
Uppsamlingstankens volym l 750
Uppsamlingstank belastning, max. kg 300
Tippningshöjd, min.-max. mm 575-1860

Kapacitet
Luftflöde m3/h 2400
Lufthastighet km/h 120
Körhastighet km/h 1-10

Bullernivå
Bullernivå LwA (2000/14/EG) dB(A) 105

CE-certifierad enligt EU-direktiv
1) Inkluderar: gräsuppsamlare, klippare 1200, 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.

Specifikationer och detaljer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Illustrationer kan visas med extra utrustning.




